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24 - ASSUMPTES QUE VAN QUEDAR SOBRE LA TAULA
A LA SESSIO DEL 28-1-99

24.1) - MODIFICACIO DEL PAU LLEVANT-MAR
(Aprovació inicial)

PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació del Programa d'Actuació
Urbanística del sector "LLEVANT-MAR" de Gavà, aprovada definitivament
per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona el 24 de gener de 1990, i redactada pels
Serveis Tècnics Municipals.

SEGON.- Sotmetre'l a informació pública, mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província i en un dels de més circulació de la província, durant 1 mes,
comptats a partir del següent al de la publicació de l'anunci en l'esmentat Butlletí, a
fi que qualsevol que vulgui pugui examinar-ho i adduir -durant el mateix període-
les al.legacions que consideri oportunes.

TERCER.- Sol.licitar, d'acord amb el que disposa l'art. 57 del Text Refós de la
legislació urbanística vigent a Catalunya, informe a la Direcció General de
Carreteres de la Generalitat de Catalunya (C/ Dr. Roux, 80 Barcelona 08017), i a la
Direcció General d'ordenació del Territori i Urbanisme (Serveis de Costes), C/ Dr.
Roux, 59, 61 Barcelona 08017.

24.2) - PLA PARCIAL LLEVANT-MAR
(Aprovació inicial)

PRIMER.-  Aprovar inicialment, el “Pla Parcial Llevant-Mar de Gavà”,
redactat pels Serveis Tècnics Municipals i adaptat a la Modificació del Programa
d’Actuació Urbanística.

SEGON.- Sotmetre'l a informació pública, mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província i en un dels de més circulació de la província, durant 1 mes,
comptats a partir del següent al de la publicació de l'anunci en l'esmentat Butlletí, a
fi que qualsevol que vulgui pugui examinar-ho i adduir -durant el mateix període-
les al.legacions que consideri oportunes.

TERCER.- Sol.licitar, d'acord amb el que disposa l'art. 57 del Text Refós de la
legislació urbanística vigent a Catalunya, informe a la Direcció General de
Carreteres de la Generalitat de Catalunya (C/ Dr. Roux, 80 Barcelona 08017), i a la
Direcció General d'ordenació del Territori i Urbanisme (Serveis de Costes), C/ Dr.
Roux, 59, 61 Barcelona 08017.


